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Sunday Masses: 
 Saturday: 5:00 P.M. & 7:00P.M. 
 Sunday: 7:00, 8:30, & 10:30 A.M., 12:30 & 7:00 P.M. 
 
Weekday Masses: 
  7:00 A.M. & 7:00 P.M.  
 
Confessions: 
 Saturdays: 4:00 - 5:00 P.M. 
 Sundays: 30 minutes before each Mass 
 Daily:  6:30 - 7:00 morning & evening 
 

Baptisms:  Please contact the parish office in order to make 
  arrangements for the date and time of the 
  Baptism. 

Msze św. w Niedzielę: 
 Sobota: 5:00 P.M. i 7:00P.M. 
 Niedziela:  7:00, 8:30 i 10:30 A.M., 12:30 i 7:00 P.M. 
 

Msze św. w tygodniu: 
   7:00 rano i 7:00 wieczorem 
 
Spowiedź: 
 Sobota: 4:00 - 5:00 po południu 
 Niedziela: 30 minut przed każdą Mszą św. 
 Codziennie: 6:30 - 7:00 rano i wieczorem 
 

Chrzest:  Prosimy o skontaktowanie się z kancelarią 
    parafialną w celu ustalenia daty i godziny 
    Chrztu św. 

Parish Office Hours 
 

 Monday, Tuesday, & Friday: 9:00 A.M. - 12:00 P.M. 
       4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
       Wednesday & Thursday: 4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
         Saturday: 8:30 A.M. - 2:00 P.M. 
 

Sundays, Holy Days, Holidays:  OFFICE IS CLOSED 
For all other appointments, please call the rectory. 

Kancelaria Parafialna jest czynna: 
 

 Poniedziałek, Wtorek i Piątek: 9:00 A.M. - 12:00 P.M. 
       4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
      Środa i Czwartek: 4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
       Sobota: 8:30 A.M. - 2:00 P.M. 
 

W Niedzielę, Święta Kościelne i państwowe 
kancelaria parafialna jest nieczynna. 

 

HOLY ROSARY R.C. PARISH 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 
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FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

10 LUTEGO, 2019 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 

Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg 
zapłać! 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny z Lourdes 
2. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth 

 Center  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  

3. Czwartek: Święto Świętych Cyryla, mnicha, i 
 Metodego, biskupa, patronów Europy  
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00  
 wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie  
 odpustu zupełnego i uczczenie relikwii. Osobiste 
 prośby i intencje, w których będziemy się modlić 
 podczas nabożeństwa można złożyć do koszyka przy 
 ołtarzu św. Jana Pawła II.  

4. Piątek: Lekcji religii nie będzie.  
5. Sobota: Spowiedź: 6:45 rano i 4:00-5:00 po południu.  

*Zajęć Polskiej Szkoły i lekcji religii nie będzie.  
*Gwardia Honorowa i Komitet Parady Pułaskiego   
 zapraszają wszystkich parafian na Bal  
 Walentynkowy i mianowanie Marszałka i Miss 
 Polonias 2019 Parady Pułaskiego o godz. 7:00pm. 
 Wstęp: $50 od osoby. Bilety można nabyć w 
 kancelarii parafialnej do środy, 13 lutego. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:      VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. 
 
RÓŻNE: 
1. Opłatę przynależności do parafii na rok 2019, można 

dokonać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 
Rodzina: $20.00 i osoby samotne: $10.00. 

2. W środę, 20 lutego, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem zebranie członków Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. 

3. Środa Popielcowa, 6 marca, dzień ścisłego postu i 
abstynencji. Wstrzymanie się od pokarmów 
mięsnych. Msze św.: 7:00 i 10:30 rano, 5:00 i 7:00 
wieczorem.  
*Droga Krzyżowa o godz. 7:00pm w każdy piątek  
 Wielkiego Postu.  
*Gorzkie Żale po Mszy św. o godz. 10:30 rano w 
 każdą niedzielę Wielkiego Postu. 

4. Młodzież z klasy 9, 10 i 11 jest zobowiązana do 
udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 15 marca o 
godz. 7:00 wieczorem oraz w Gorzkich Żalach, w 
niedzielę, 17 marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

5. Młodzież z klasy 6 A, B, C, D i 7 A, B, C jest 
zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w 
piątek, 22 marca o 7:00pm oraz w Gorzkich Żalach, w 
niedzielę, 24 marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

The altar candles, bread and wine 
will be offered this entire week, in 
Loving Memory of: 

 
+ Jan & Władysława Knurowski 

 

rq. Syn z rodziną 

TODAY: 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May 

God bless you for your generosity! 
 
THIS WEEK: 
1. Monday: Our Lady of Lourdes 
2. Wednesday: 1:00pm Leisure Club Meeting in Youth 

 Center. 
*O. L. of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm 
 Mass. 

3. Thursday: Saints Cyril, Monk, and Methodius, Bishop  
*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After 
 Mass, devotion to St. John Paul II and veneration of 
 the relic. 

4. Friday: There will be no CCD Religious Education  
classes today. 

5. Saturday: Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
*There will be no CCD Religious Education 
 or Polish School classes today.  
*Valentine’s Day Ball & Sashing  
 Ceremony, honoring the 2019  
 Marshal, Miss Polonia, & Junior Miss  
 Polonias. The Ceremony will take place at  
 7:00pm in the auditorium. Tickets: $50 per  
 person & can be purchased at the parish office until  
 Wednesday, February 13th. 

 
NEXT SUNDAY:   VI  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for fuel. 
 
OTHERS: 
1. Parish Book fees for the 2019 year can be made during 

Parish Office hours. Family: $20.00 & Single: $10.00. 
2. Ash Wednesday, March 6  

*Day of fast & abstinence.  
*Masses: 7:00am, 10:30am, 5:00pm, & 7:00pm.  
*Stations of the Cross at 7:00pm every Friday of Lent. 
*Lenten Lamentations after 10:30am Mass every  
 Sunday of Lent. 

3. All students in Grades 9, 10 & 11 are obligated to at-
tend the Stations of the Cross on Friday, March 15 at 
7:00pm, & Lenten Lamentations after 10:30am Mass on 
Sunday, March 17. 

4. All students in CCD Religion Classes & Polish School 
Grades 6 A, B, C & D and 7 A, B & C, are  
obligated to attend the Stations of the Cross on Friday, 
March 22 at 7:00pm, and Lenten Lamentations after 
10:30am Mass on Sunday, March 24. 
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Mr. Tadeusz Wszolek 
Marshal of 2019 Pulaski Day Parade 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
Holy Rosary Parish Contingent 

 
 Tadeusz Wszolek comes from the 

Tuszyma village in the Podkarpackie 
province. He is a graduate from the 
Pedagogical Academy in Krakow with a 
teaching degree in Geography and a 
degree in Economical Management. 
Currently, he lives in Paramus, NJ with 
his wife and children, Julia, John, and 
Anthony. He is the owner of a 

construction company. He along with his family have been 
members of the Holy Rosary Parish since 2012. Tadeusz 
Wszolek thanks the Pulaski Day Parade Committee for 
their trust, and is honored to represent the Holy Rosary 
Parish contingent as 2019 Marshal.  

Isabella Lewandowski 
Miss Polonia 2019 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
Holy Rosary Parish Contingent 

 
 Isabella Lewandowski, daughter 
of Dorota and Artur Lewandowski. She 
has an older sister. She is a sophomore 
at Villa Walsh Academy in Morristown 
and takes part in many clubs and sports 
at her school. She is a part of mock 
trial, St. Lucy’s angels, Spanish club, 
and history club as well as the swim 
and golf team. She is also part of Morris 

County Swim Club and the church choir of St. Anthony in 
Butler, NJ. Isabella received the sacrament of 
Confirmation at the Shrine of St. John Paul II, Holy Rosary 
RC Church. She is very proud of being polish and is even 
more proud of her nomination as Miss Polonia 2019.  

Samantha Dabal & Veronica Bednarz 
2019 Junior Miss Polonias 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
Holy Rosary Parish Contingent 

 Samantha Dabal, daughter of 

Aneta and Andrzej Dabal, along with 

her brother Jakub, live in Wallington. 

She currently attends fourth grade. 

Samantha has been attending the 

Polish School by the Diocesan Shrine 

of St. John Paul II, Holy Rosary Church 

in Passaic since she was four years 

old. She also received the Sacrament 

of First Eucharist at the Shrine. Samantha has very good 

grades in school and loves animals, especially her 

hamster, Pande. In the future, she would like to become 

an art teacher. 

 Veronica Bednarz, daughter of 
Lisa and Thomas Michael Bednarz. 
She resides in Sparta, NJ along with 
her parents, sister Julianna, and 
brother Sebastian. Currently, she is in 
the 6th grade. Since 2011, she is 
actively involved with horseback 
riding, soccer, and dance. She has 
won many blue ribbons for horseback 

riding in different competitions in the Sussex county area. 
Since the 4th grade she has been playing violin and also in 

her spare time, she has a passion for singing. Even though 
Veronica was born in the United States, she has strong 
connections to her polish roots. She is a young girl with a 
Polish heart and Polish traditions. Veronica is very 
creative, amiable, and an optimistic person who thrives on 
learning and experiencing new things. She has a strong 
involvement in her STEM after-school activities that inspire 
her willingness to achieve a higher education. She is very 
responsible in all her tasks at home and school. Because 
Veronica has a big heart for helping others, she has a 
strong will to reach big goals in life. 

 
There is never a reason to lose hope. 

Jesus says: ‘I am with you until the end 
of the world.’ 

— Pope Francis 

Saints Cyril and Methodius 
Feast day: February 14 

 Cyril and Methodius were brothers, born in 
Thessalonika, Greece. Cyril (825–869), a philosopher, 
studied in Constantinople and was ordained a priest. 
Methodius (826–884), for five years the governor of a 
Slavic region of the empire, became a monk. In 861, the 
two brothers went as missionaries to Russia. In 863, Cyril 
and Methodius were sent to Moravia, in Eastern Europe. 
They began translating the Gospels into the Slavic tongue. 
To do this, Cyril devised an alphabet that is still used in 
Russia and in some Slavic countries. Cyril and Methodius 
ministered to the people as one of them. They celebrated 
Mass in Slavic. But some German bishops accused them 
of many things, so in 869, Cyril and Methodius were called 
to Rome to defend their actions. So well did they do this 
that not only were they told to continue preaching and 
using Slavic in the liturgy, but they were also to be 
consecrated bishops. Cyril died before he could be 
consecrated bishop; Methodius was consecrated, however, 
and then returned to Moravia. He was deposed by a 
German synod and imprisoned. Methodius was released 
two years later by the order of the pope. Again, in 878, he 
was called to Rome to defend his actions, and again he 
was approved. For the rest of his life, Methodius endured 
the anger and misunderstanding of the German clergy. 

“Nie pozwólcie sobie odebrać tego 
bogactwa! Nie wpisujcie w projekt 

Waszego życia treści zniekształconej, 
zubożałej i zafałszowanej: miłość 

„współweseli się z prawdą”. Szukajcie 
tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście 

się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie 
zdecydowani iść pod prąd obiegowych 
poglądów i rozpropagowanych haseł! 
Nie lękajcie się Miłości, która stawia 

człowiekowi wymagania.” 
~ Jan Paweł II 
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   Devotions 
   Nabożeństwa 

INFORMACJE: 
1. Każdy ochrzczony w wierze rzymsko-katolickiej, 

który pragnie zostać Członkiem Parafii Matki Bożej 
Różańcowej w Passaic, NJ, jest proszony o zgłoszenie 
się do kancelarii parafialnej w celu rejestracji. 

2. Wszelkie Zaświadczenia stwierdzające że dana 
osoba jest wierząca i praktykująca a tym samym, że 
może być Rodzicem Chrzestnym, Świadkiem do 
Sakramentu Bierzmowania (oraz inne 
zaświadczenia) będą wydawane w kancelarii 
parafialnej po trzech miesiącach przynależenia do 
Wspólnoty parafialnej i wywiązaniu się z powziętych 
zobowiązań wobec parafii. 

3. Wszyscy katolicy z naszej parafii, mają obowiązek 
uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach 
św. oraz wspierania swojej parafii poprzez składanie 
ofiar na kościół przy użyciu kopert otrzymywanych 
przez pocztę (lub też kopert znajdujących się przy 
wejściu do kościoła). Kolejnym obowiązkiem jest 
coroczna opłata z racji przynależności do parafii.  
  Rodzina $20  Osoby samotne $10 

4. Status parafianina/parafianki Parafii Matki Bożej 
Różańcowej otrzymuje osoba, która ma ukończony 25 
rok życia i niezależnie od tego, czy zamieszkuje z 
rodzicami czy też samotnie, podlega zobowiązaniom 
wynikającym z przynależności do Rodziny parafialnej. 

5. Rodziny, które zmieniły adres zamieszkania, proszone 
są o poinformowanie kancelarii parafialnej, w celu 
aktualizacji danych adresowych. 

Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after 
 the 7:00pm. Mass. 
 

Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm in  
 Polish. After Mass, devotion to St. John Paul II 
 and veneration of the relic. 
 

Saturday: Novena prayers to Our Lady of Czestochowa 
    after the 7:00pm Mass. 
 *Devotion to the Divine Mercy after the 7:00pm Mass. 
 

First Saturday of each month: Mass and First Saturday  
 devotion in Polish. 
 

 * * * * * * * * * 
Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej  
 Pomocy po Mszy św. o godz 7:00 wieczorem. 
 

Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 
 7:00 wieczorem. Po Mszy św. nabożenstwo do 
  Św. Jana Pawła II, uzyskanie odpustu zupełnego i 
 uczczenie relikwii. 
 

Sobota: Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po 
    Mszy św. o godz. 7:00 rano. 
 *Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o 
    7:00 wieczorem po Polsku. 
 

Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 wieczorem, 
 Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty. Zakończenie 
 Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 W piątek, 15 lutego, lekcji religii nie będzie. 
 

 Friday, February 15, there will be no CCD Religious 
Education classes. 

 

 W sobotę, 16 lutego, lekcji religii i zajęć Polskiej 
Szkoły nie będzie. 

 

 Saturday, February 16, there will be no CCD Religious 
Education and Polish School classes. 

„Piecza nad chorymi i cierpiącymi jest ściśle 
związana z życiem i misją Kościoła. Kościół 
od początku wyznaje, że został powołany 
przez Chrystusa, który nałożył nań obowiązek 
opieki nad biednymi, słabymi, bezbronnymi, 
cierpiącymi i tymi, co płaczą. Oznacza to, że 
gdy walczycie o ulżenie cierpieniom i staracie 

się je uleczyć, to również w ten sposób dajecie 
świadectwo chrześcijańskiemu pojmowaniu cierpienia. 
Także w walce z bólem może znaleźć swój wyraz 
przekonanie o celowości życia i śmierci, która jest jedną z 
podstaw światopoglądu opartego na wierze 
chrześcijańskiej.” 

— Saint John Paul II 

Aniele 
Wiem, że tu jesteś... 

Ale tak cicho, 
jakby Cię wcale tu nie było. 

Lecz ja wciąż czuję 
- w domu, w lesie, w mieście - 

Jakby koło mnie serce czyjeś biło... 
Czuję także 

wpatrzone we mnie Twoje oczy 
- uważnie i troskliwie - 
nawet w środku nocy. 

Wiem też, 
że na skrzydłach ze światła 
pobiec możesz wszędzie 
i w mój sen wejść łatwo, 
i śpiewać w kolędzie... 
Dobrze, że tu jesteś 

w dni zwykłe i w niedziele - 
ukryty w powietrzu - 
mój dobry Aniele! ~ 

 

~Tadeusz Ruciński  

People are made for happiness. 
Rightly, then, you thirst for 

happiness.Christ has the answer to 
this desire of yours. But he asks you 

to trust him. True joy is a victory, 
something which cannot be 

obtained without a long and difficult 
struggle. Christ holds the secret of 

this victory. (Welcoming Address, 2) 
~ Pope John Paul II 


